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عاملتیرابرانمعروفترینرشورمهشددستگیرشد

افشای جنایت در «خندق» !

سجادپور -جوان  28ساله ای که معروف ترین
شرورمشهدرادرکوچهخندقتیربارانکردهبود،
شب یک شنبه گذشته در مخفیگاهش دستگیر
شدورازاینجنایتهولناکرافاشکرد.

خودرویی که طالب در آن به قتل رسید

گزارش خراسان حاکی است :حامد مالک پژو
 207گفت :من و مهدی رکابی (متهم فراری)
▪ماجرایجنایتپیچیدهترشد
از مدت ها قبل با هم دوست هستیم .شب حادثه
هممنواوبهباغیدرمنطقهساعیرفتیموبساط بهگزارشاختصاصیخراسان،چندساعتبعدبا
دورهمی پهن کردیم اما هنوز دقایقی از حضور دستگیریدیگرافرادمرتبطبااینپروندهجنایی،
ما در آن بــاغ نگذشته بــود که ناگهان سروکله ماجرایقتلطالبپیچیدهترشدومهدیبهاتهام
طالب و یکی از دوستانش به نام قاسم در آن باغ ارتکابجنایتمسلحانهتحتتعقیبکارآگاهان
پیدا شد .طالب درحالی که دست و پای مرا با ادارهجناییقرارگرفت.
دست بندهای پالستیکی می بست ،فریاد زد
▪ روندتحقیقاتتغییرکرد
«تو پشت سر من حرف اضافی زده ای؟» من که
خیلی ترسیده بودم به او گفتم «من غلط می کنم از ســوی دیگر با توجه به حساسیت ماجرای
پشت سر تو حرف بزنم!» اما غلط کردن های من تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در منطقه ای از
فایده ای نداشت ،او برای این که بیشتر نزد دیگر شهر،سردارمحمدکاظمتقوی(فرماندهانتظامی
دوستانمتحقیرمکند،مرابهباغدیگریدرهمان خراسان رضوی) شخصا وارد ماجرا شد و دستور
نزدیکیبردتاباگرفتنفیلمازمن،باآبرویمبازی داد گروه ویژه ای از کارآگاهان با نظارت و هدایت
کند!ولیدرهمینحالدوستممهدیرکابیکه مستقیمسرهنگجوادشفیعزاده(رئیسپلیس
طالبراشناختهبودبهآرامیازباغگریخت
سالح کشف شده از عامل تیراندازی
وسپسباگوشیمنتماسگرفتتاازحالم
جویا شود اما گوشی دست طالب بود .او
خودش را به طالب معرفی کرد و ادامه داد:
من همان کسی هستم که از باغ گریختم،
االن هم مقابل کالنتری طرق ایستاده ام!
ولی مقداری پول داخــل پژو  207خودم
دارم که در باغ پارک شده است .اگر پول ها
را برداری یا بالیی سر دوستم بیاوری ،همه
آگاهیخراسانرضوی)بهپیگیریجدیپرونده
چیزرابهمامورانلومیدهمو...
«حامد» در ادامه اعترافاتش افزود :با این حال «جنایتدرخندق»بپردازند.بههمیندلیلگروه
طالبباآنکهکینهمهدیرابهدلداشت،خیلی ویژه کارآگاهان به تحقیق در این باره پرداختند
آرام با او صحبت می کرد که در نهایت با هم قرار امابازبینیمحلاصابتگلولههابهخودرویپژو
گذاشتنددرمحلیپولهاراتحویلمهدیبدهد ،207 .به طور کلی روند تحقیقات را تغییر داد .با
بههمیندلیلطالبمرابهدوستشقاسمسپرد آنکههمهمتهمانپروندهبهشلیکهایمرگبار
و سوار بر پژو  207من ،به مهدیباسالحکالشینکفاعترافکردهبودنداما
طــرف محل قــرار حرکت بررسی های دقیق کارآگاهان نشان داد :مهدی
کــرد .دقایقی بعد فردی (متهمفراری)از سمت شاگرد باراننده پژو207
که احتماال از نیروهای در حال صحبت بوده درحالی که گلوله ها به در
اورژانــــس بــود بــه تماس عقبوجلویسمترانندهشلیکشدهاست!
قــاســم بــا گــوشــی طالب
▪ردپاییکتبهکارمخوف
پــاســخ داد و بــه او گفت
که طالب در تیراندازی بدین ترتیب ،ردپــای تبهکار مخوف دیگری به
مجروح شــده اســت! این میان آمد و ماجرای شلیک های مهدی رکابی
بود که قاسم دست و پای رنگ باخت زیرا مشخص شد او نقش مستقیم در
مرا باز کرد و خودش نیز از ارتکابجنایتنداشتهاست.بهگزارشخراسان،

▪دستوراتویژهقضاییوپلیسی

بنابراین گــزارش ،درحالی که چند ماه بعد از
وقوع این جنایت «بهزاد» نیز با تنگ شدن حلقه
محاصره بازداشت شده بود ،قاضی دکتر
حسنزرقانیبهسمتقاضیویژهقتلعمد
مشهدمعرفیشدوتحقیقاتریزبینانهدراین
پروندهجناییراادامهداد.دراینشرایطبود
که گروه ویژه کارآگاهان زیر نظر سرهنگ
علیبهرامزاده(رئیسادارهجناییآگاهی)
روند تحقیقات را با توجه به سرنخ های به
دست آمده تغییر دادند و با راهنمایی های
قاضی زرقانی به ردزنی «محمدرضا -ق»
(متهمبهشلیکمسلحانه)پرداختند.آنانپساز
مدتیموفقشدندمخفیگاهویرادریکیدیگراز
شهرهایاستانشناساییکنندامابررسیهای
غیرمحسوس نشان می داد که متهم فراری وارد
مشهدشدهاست.
به همین دلیل بالفاصله عملیات کارآگاهان در
حالی وارد مرحله جدیدی شد که با تاکید سردار
تقوی،همهنیروهایعملیاتیبهتجهیزاتپلیسی
نوین و جلیقه های ضد گلوله مجهز شدند زیرا
احتمال درگیری مسلحانه با یک تبهکار مخوف
وجودداشت.
▪دستگیریتیراندازمخوف!

باالخره شب یک شنبه کارآگاهان منزل خواهر
محمدرضا را در منطقه سیدی بــه محاصره
درآوردند و او را درحالی به طور غافلگیرانه به دام
انداختند که هنوز دست بندهای فوالدین حلقه

متهم به قتل

در امتداد تاریکی

پشتپردهکلیپهای2دقیقهای!

عکس ها اختصاصی از خراسان

▪آغازماجرا

به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای «قرار
مرگ در کوچه خندق»زمانی بین چند تبهکار
مخوفلورفتکهشبسیزدهمخردادگذشته،
راننده یک دستگاه پژو  207سفیدرنگ در
کوچه خندق محله محمدآباد مشهد با شلیک
از ســاح کالشینکف تیرباران شد و رعــب و
وحشتعجیبیدرآنمنطقهبهراهافتاد.اگرچه
نیروهای اورژانس پیکر نیمه جان مجروح 37
ساله را به بیمارستان امدادی شهید کامیاب
رساندند اما تالش ها برای نجات جان او بی
نتیجهماندو«طالب-ع»کهدرسال 94بهاتهام
شرارتونزاعهایمسلحانهوبادستوردادستان
وقت مشهد در شهر گردانده شده بود ،به دلیل
عوارضناشیازاصابتگلولهجانسپرد.وقتی
مرگ این جوان در بی سیم های پلیس پیچید،
بی درنگ قاضی کاظم میرزایی (قاضی وقت
ویژه قتل عمد مشهد) عازم محل وقوع جنایت
شد و به تحقیق در این باره پرداخت .بررسی
هایمقدماتیدرحالیآغازشدکهجوانیبهنام
«حامد»خودرابهصحنهحادثهرساندوادعاکرد:
خودروی  207متعلق به اوست و طالب او را تا
دقایقیقبلبهگروگانگرفتهبود!اینجوانکه
در واقع حلقه مفقوده این جنایت وحشتناک به
شمارمیرفتبالفاصلهبادستورقاضیمیرزایی
وتوسطکارآگاهانادارهجناییآگاهیدستگیر
شدوبهمقرانتظامیانتقالیافت.

▪رازیدرسینه«حامد»

محلگریخت.منهمبهکوچهخندقآمدم،جایی
کهماموراورژانسنشانیآنرادادهبود.

فعالیت های کارآگاهان برای شناسایی تبهکار
مرموزی که در تاریکی شب گلوله ها را شلیک
کردهبود،درحالیآغازشدکهنشانیازیکپراید
111سفیدرنگبهدستآمدکهتبهکارانمخوف
از داخل آن پیاده شده و بعد از ارتکاب جنایت
با همان پراید گریخته بودند .ادامــه تحقیقات
کارآگاهانکهبهسرپرستیسرهنگولینجفی
وارد عملیات اطالعاتی شده بودند ،نشان می
داد:جوانیبهنامبهزادرانندگیخودرورابهعهده
داشته و سابقه دار دیگری به نام «محمدرضا .ق»
در حالی به سمت طالب شلیک کرده است که
مهدی برای گفت وگو با طالب از خــودرو پیاده
شدهبود.

شده بر دستانش را باور نمی کرد .قاضی ویژه
قتلعمدکهدستورورودشبانهبهمخفیگاهمتهم
به قتل مسلحانه را صادر کرده بود ،دقایقی بعد
از دستگیری وی در پلیس آگاهی حضور یافت و
تحقیقاتقضاییراآغازکرد.
▪اعترافاتعاملقتلمسلحانه

این متهم  28ساله ضمن اقــرار صریح به قتل
طالب گفت :آن روز من در حال کمک کردن
به اسباب کشی منزل یکی از بستگانم بودم که
دوستم (بهزاد) با من تماس گرفت و گفت که
مهدی با فردی به نام طالب درگیر شده است و
از من خواست به کمک او بروم! من هم بالفاصله
اسلحه کالشینکف را برداشتم و در همین حال
بهزادومهدیباپراید 111دنبالمآمدندوبهکوچه
خندقرفتیم.یکلحظهمنازخودروپیادهشدم
وبهصورتتکتیرگلولههایزیادیبهدرعقبو
سمترانندهشلیککردماماقصدکشتنطالب
را نداشتم ولی روز بعد از فرار ،در جریان قتل قرار
گرفتم.گزارشخراسانحاکیاست:بااعترافات
این متهم به قتل مسلحانه ،بی درنگ کارآگاهان
عــازم قوچان شدند و سالح کالشینکف را نیز
در مخفیگاه اجاره ای «محمدرضا – ق» کشف
کردند .در همین حال قاضی دکتر زرقانی با
قدردانی از همه عوامل و گروه ویژه کارآگاهان
پلیس آگاهی و همچنین نظارت مستقیم سردار
تقوی در کشف این پرونده جنایی به خراسان
گفت:تحقیقاتمقدماتیبااقاریرصریحمتهمبه
قتل آغاز شده است و متهم همه مراحل وقوع این
جنایتهولناکراهنگامبازجوییتشریحکرداما
هنوز زوایای پنهانی وجود دارد که بررسی ها در
اینبارهادامهمییابد.

کوتاه از حوادث
*خبرآنالین /شیده اللمی ،روزنامهنگار و دبیر سرویس جامعه روزنامه
همشهریدیروزبهدلیلحادثهگازگرفتگیدرگذشت.روزنامهخراساناین
ضایعهرابهخانوادهوهمکارانایشانتسلیتمیگوید.
*ایسنا  /صبح دیــروز جسد یک مرد منتسب به معین شریفی ،در مناطق
باالدستپارکجنگلیکردکویکشفشد.ویغروب ۲۵شهریورماهامسال
بهقصدپیادهرویبهمناطقمذکور رفتوبعدازآنبهخانهبازنگشت.
توکلی /واژگونی خودروها طی پنج حادثه رانندگی جداگانه در جاده های
کرمان۷کشتهو۲۰زخمیبهجاگذاشت.
*شبکهخبر/حسنزاده مدیرکلمدیریتبحرانهرمزگانگفت:زلزله5/5
ریشتریبامدادشنبهمنطقه ُکنگ به ۸۰واحدمسکونیخسارتواردکرد.
*تسنیم /ذوالقدری رئیس پلیس امنیت تهران از انهدام باند فروشندگان
سالحدرفضایمجازیوکشف ۲هزارسالحشکاریتقویتشدهخبرداد.
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*شبکهخبر/سردارکریمیرئیسپلیسمبارزهباموادمخدرناجاگفت:شاهد
ورودنوعیمادهمخدرشیشهبهکشورهستیمکهباتغییررنگ،ظاهریجذاب
دارد،خانوادههاحواسشانبهفرزندانشانباشد.
*شبکهخبر /زمینلرزهایبهبزرگی 5/5ریشتربامداددیروزبخشهایی
ازشرقوشمالشرقافغانستانرالرزاند.اینزمینلرزههمچنینبخشهایی
ازکشورهایپاکستانوتاجیکستانراهملرزاند.
*بیبیسی/شمارجانباختگانزمینلرزه6/2ریشتریجمعهگذشتهدر
اندونزیاز 75نفرعبورکرد.
*ایرنا/درواژگونیپرایددرجادهآذرشهر-تبریزهفتنفرمصدومشدند.
*پلیس /سرهنگ یوسفوند رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران از
دستگیریدوسارقزورگیرمسافرکشنمایتحتتعقیباستانقمخبرداد
وگفت:ازخودرویمتهمانمقدارقابلتوجهیموادمخدرکشفشد.

پایان اختالف شخصی با قتل!
توکلی /متهمبهقتل ۳۱سالهایکهجوانیرا
دریکنزاعهولناکبهسبباختالفشخصی
به قبرستان فرستاد ،بالفاصله پس از ارتکاب
جرمدستگیرشد.بهگزارشخراسان،نوزدهم
دی ماه امسال ،به دنبال وقوع نزاع و درگیری
بین چند نفر در شهر جیرفت ،پلیس در صحنه
حاضر شد و دریافت جــوان  ۲۰ساله ای به
دنبالنزاعودرگیری،براثرضربهچاقوبهشدت
زخمی و به بیمارستان منتقل شده است ،اما
تالش کادر درمانی بی نتیجه مانده و او جان
سپرده است .ماموران در ادامه با بررسی های
میدانی ،بالفاصله جوان  ۳۱ساله مظنون به
قتلراشناساییومتهمرادستگیرکردند.

ازاینکهبابازیدرکلیپهایدودقیقهایدرفضای
مجازیبهشهرترسیدهبودم،درپوستخودمنمی
گنجیدمواحساسغرورمیکردمتااینکهفهمیدم
توسط مدیر گروه اینستاگرامی فریب خورده ام و ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 18ساله ای است
که برای جلوگیری از یک رسوایی بزرگ به همراه
مادرش وارد کالنتری شده بود .این دختر جوان با
بیان این که نمی دانستم بازیچه افرادی شده ام که
خود را هنرپیشه های مهمی می دانستند ،درباره
ماجرایورودشبهیکیازکانالهایغیرقانونیدر
فضایمجازیبهمشاورومددکاراجتماعیکالنتری
قاسمآبادمشهدگفت:دریکخانوادهمتوسطبزرگ
شدم .در حالی که دو خواهر بزرگ تر و کوچک تر از
خودم داشتم و از امکانات مناسب رفاهی برخوردار
بودموزندگیمادرآرامشمیگذشتامامندختری
بلندپروازبودموهمیشهآرزومیکردمکهکاشپسر
به دنیا می آمــدم .از همان دوران نوجوانی عشق
هنرپیشگی و بازیگری در وجــودم رخنه کرد و من
به گونه ای شیفته این هنر شدم که همه اوقاتم را در
خانه با تقلید صدا یا فرو رفتن در نقش های مختلف
میگذراندم.ازسویدیگربهشهرتعالقهعجیبی
داشتم و از این که دختری مشهور شوم به اندازه ای
لذت می بردم که برای رسیدن به این آرزویم ،حاضر
بودمبههرکاریدستبزنمتاخیلیزودپیشرفتکنم
و آدم های زیادی مرا بشناسند .در دوره دبیرستان
هــمــواره خــودم را یک سر و گــردن باالتر از دیگر
همکالسی هایم می دانستم و به خاطر همین غرور
زیاد،دوستیدرمدرسهنداشتموهمهدانشآموزان
ازمنگریزانبودند.درحالیکهعشقبازیگریتمام
زندگیمنبودامابااصرارمادرممجبورشدمدررشته
رایانه تحصیل کنم .به همین دلیل مدام در خانواده
درگیریایجادمیکردموباسرزنشمادرمفریادمی
زدم هیچ عالقه ای به تحصیل در رشته رایانه ندارم
و جز هنرپیشگی به چیز دیگری نمی اندیشم .این
سرزنش ها و درگیری ها به جایی رسید که مادرم به
ناچار اجازه داد وارد یکی از گروه های بازیگری در
فضایمجازیشوم .خالصهتوسطیکیازدوستانم
در حالی به یکی از گروه های اینستاگرامی پیوستم
که از فعالیت های غیرقانونی آن ها هیچ اطالعی
نداشتم و با چشمانی بسته وارد گروهی شدم که
پسری به نام «د» مدیر آن گروه بود .همان روز آن پسر
جوان به صفحه شخصی من آمد و از من دعوت کرد
در ساخت کلیپ های دو دقیقه ای با آن ها همکاری
کنم .من هم که شیفته بازیگری بودم بدون تفکر
پیشنهادشراپذیرفتموازشدتخوشحالیتاصبح
نخوابیدموباخودمانواعنقشهاراتمرینکردم.روز
بعد زودتر از همه در پارک محل قرار حاضر شدم .آن
ها یک گروه هشت نفره از دختران و پسران جوان
بودند که میان پرده های عاشقانه ،طنز ،درام و ...
تهیه می کردند .در این میان من هم به خاطر عالقه
عجیبم به شهرت و بازیگری همه تالشم را به کار
می بردم تا نقش های پسرانه ای را که به من واگذار
می شد به بهترین شکل بازی کنم .به همین دلیل
خیلی زود در فضای مجازی به شهرت رسیدم به
طوری که هزاران نفر در اینستاگرام کلیپ های با
بازی مرا دنبال می کردند و من از این موضوع بسیار
خوشحال بودم .از هر نقطه کشور با من تماس می
گرفتندوتشویقممیکردند.حتیبرخیازدختران
وپسرانیکهعالقهمندبهبازیگریبودند،حاضرمی
شدندباپرداختمبلغیدرکنارمنبازیکنندامامن
قبول نمی کردم تا این که روزی یک ماجرای تکان
دهنده همه آرزوها و غرورم را فرو ریخت تا جایی که
ترسیدم رسوایی بزرگی به بار بیاید .به همین دلیل
یک لحظه به خودم آمدم و ارتباطم را با آن گروه قطع
کردمچونفهمیدممدیرآنکانالهمهکلیپهاییرا
کهمنباپوششمردانهبازیکردهبودم،صداگذاری
می کند و با صفحه ای که به نام من درست کرده  ،به
افرادیدرخارجازکشوروبادریافتمبالغهنگفتی
می فروشد .این گونه بود که متوجه اشتباهم شدم
و برای جلوگیری از یک رسوایی بزرگ به کالنتری
آمدم تا حیثیت ام بر باد نرود و  ...شایان ذکر است ،با
گزارشهاییکهدخترجوانازپشتپردهاینکلیپ
هایدودقیقهایفاشکرد،رسیدگیبهاینموضوع
با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ معطری
(رئیس کالنتری قاسم آباد) در دستور کار نیروهای
انتظامیقرارگرفت.
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